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ِح�ِم  ْحَمٰ�ن� الرَّ ـِه الرَّ
�
 ِ�ْسِم الل

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. ALV: de algemene ledenvergadering van de vereniging. 
2. Bestuur: het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 8 van de statuten. 
3. Bestuurder: een lid van het bestuur. 
4. Benoeming: benoeming van een nieuw bestuurslid voor een termijn van maximaal vier (4) 

jaar. 
5. Herbenoeming: benoeming van een zittend bestuurslid voor een volgende termijn van 

maximaal vier (4) jaar. 
6. ICCLR: Vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn 
7. Statuten: de statuten van de vereniging. 
8. Vacature: de situatie waarin een bestuurslid niet herkiesbaar is voor een volgende termijn van 

vier (4) jaar; 
a. vrijwillig is afgetreden of vrijwillig af zal treden; 
b. is ontslagen door de algemene vergadering; 
c. geen lid meer is van de vereniging;  
d. is overleden; 
e. onder curatele is gesteld; 
f. is ontzet (geroyeerd) uit het bestuur. 

9. Vereniging: Vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn 
10. Voordracht : omstandigheid waarbij het bestuur één of twee kandidaat-bestuursleden naar 

voren schuift op de ALV. 
 
Tenzij de context anders impliceert, omvat het mannelijk geslacht mede het vrouwelijk geslacht 
en omvat de definitie van iedere term in het enkelvoud mede het meervoud (en vice versa). 
 

Artikel 2. Karakter en doel 
De (her)benoeming, werving en selectie van leden van het bestuur geschiedt via een open 
procedure. Deze is conform de beginselen van ‘Good Governance’. Het bestuur bestaat uit drie 
tot vijf personen. De samenstelling van het bestuur c.q. de (her)benoeming van leden van het 
bestuur vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wettelijke 
bepalingen titel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 8 en 12 van de statuten.  
Het onderhavige reglement voorziet in regels over de verkiezing en benoeming van het bestuur, 
en is mede gebaseerd op de bepaling in artikel 18 lid 1 van de statuten dat andere reglementen 
kunnen worden vastgesteld. 
 

Artikel 3. Benoeming en Herbenoeming 
1. Een bestuurder wordt overeenkomstig artikel 8 van de statuten door de ALV benoemd uit een 

bindende voordracht door het bestuur voor een termijn van maximaal vier (4) jaar. 
2. Een voordracht geschiedt op basis van herbenoeming dan wel aan de hand van een 

benoeming waar voorafgaand een sollicitatieproces aan ten grondslag heeft gelegen. 
3. De ALV kan aan de voordracht (zowel benoeming als herbenoeming) het bindend karakter 

ontnemen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van die vergadering (art. 2:37 lid 4 BW). 
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4. Volgens artikel 8 lid 5 van de statuten geschiedt de (her)benoeming als volgt: bestuursleden 
worden benoemd voor een periode van maximaal 4 (vier) jaar. Een volgens rooster aftredend 
bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. 
 

Toelichting: 
Er zijn twee opties: een bestuursfunctie is niet gewijzigd en blijft hetzelfde of een bestuursfunctie 
is gewijzigd. 
1. Een bestuursfunctie is niet gewijzigd. Indien de bestuursfunctie inhoudelijk niet gewijzigd is 

kan een aftredend bestuurslid zich tijdens de ALV herbenoembaar stellen. Het herbenoemen 
zelf is onbeperkt (m.a.w. er is geen maximumaantal keren dat een bestuurslid zich kan laten 
herbenoemen, wel een maximum aantal jaar (4) per termijn). De herbenoeming kan dan 
onmiddellijk, zonder tussenkomst van sollicitatieprocedure, door de ALV geschieden. Het 
bestuur draagt de herbenoeming van het zittende bestuurslid voor aan de ALV. Deze 
voordracht heeft een bindend karakter; dat wil zeggen dat de ALV akkoord is met deze 
herbenoeming. Op grond van art. 2:37 lid 4 BW bestaat er een uitzondering hierop en kan de 
ALV bij twee derde van de stemmen het bindend karakter ontnemen van deze voordracht. 
Voorbeeld: Ahmed is zittend bestuurslid en stelt zich herbenoembaar. Het bestuur draagt 
deze herbenoeming voor aan de ALV. De herbenoeming is bindend, tenzij twee derde van de 
ALV zegt dat ze dit niet willen. Dan is het niet meer bindend. Het gevolg is dan dat er een 
sollicitatieprocedure volgt waarbij iedereen zich kandidaat kan stellen.  
Hoe deze sollicitatieprocedure eruitziet is uitgelegd in dit reglement.  

2. Indien aftredende bestuursleden zich niet herbenoembaar stellen of om andere redenen 
aftreden (zie artikel 8 statuten), dan wel een bestuursfunctie inhoudelijk dusdanig veranderd 
is (wezenlijke wijziging) dat andere competenties noodzakelijk zijn, ontstaat er een nieuwe 
vacature en dient de sollicitatieprocedure gevolgd te worden. 
Hoe deze sollicitatieprocedure eruitziet is uitgelegd in dit reglement.  
 

Artikel 4. Benoemingsadviescommissie 
1. De benoemingsadviescommissie wordt door het bestuur samengesteld. Deze commissie 

bestaat uit drie of vijf leden waarvan minimaal 1 (één) en maximaal 2 (twee) bestuursleden bij 
een commissie van 3 (drie) personen en minimaal 1 (één) en maximaal 3 (drie) bestuursleden 
bij een commissie van 5 (vijf) leden. De overige leden kunnen zowel bestaan uit personen die 
lid zijn en niet lid zijn van de vereniging. Een zittend bestuurslid dat onderdeel is van het 
sollicitatieproces mag niet deelnemen aan de benoemingsadviescommissie. 

2. De benoemingsadviescommissie heeft tot taak de werving- en selectieprocedure ten uitvoer 
te brengen teneinde een voorstel aan het bestuur te doen voor een voor te dragen 
bestuurder en de ALV te adviseren over de mate van geschiktheid van de voorgedragen 
kandidaten. De officiële voordracht aan de ALV geschiedt door het bestuur. 

3. De benoemingsadviescommissie wijst uit haar midden 1 (één) lid aan welke als 
contactpersoon zal optreden voor personen die zich kandidaat stellen voor de betreffende 
bestuurders vacature. Ook voor vragen over de vacature kunnen alleen leden van de 
benoemingsadviescommissie benaderd worden. 

4. Indien gewenst dragen ondersteunende diensten van de vereniging (b.v. communicatie, 
notulist) zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de benoemingsadviescommissie. 

5. Het bestuur stelt de sollicitatietermijn vast en wanneer benoeming in de ALV plaatsvindt. 
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Toelichting: 
Met dit artikel krijgt het bestuur de bevoegdheid en het vertrouwen van de ALV om zelf een 
benoemingsadviescommissie samen te stellen waar zelf ook zittende bestuursleden in kunnen 
zitten. Een bestuurslid dat niet herbenoemd is door de ALV, maar wel wil doorgaan en dus 
deelneemt aan het sollicitatieproces mag vanzelfsprekend niet deelnemen aan de 
benoemingsadviescommissie.  Om de continuïteit te waarborgen – dus dat er altijd een 
benoemingsadviescommissie is – is het belangrijk dat zittende bestuursleden hieraan kunnen 
deelnemen. Anders blijft de vereniging bij elke bestuursverkiezing afhankelijk van de vrijwillige 
inzet van leden. Daarnaast is ervaring van zittende bestuursleden relevant bij de werving van 
nieuwe bestuursleden. Ook biedt dit artikel de mogelijkheid om als bestuur leden voor de 
benoemingsadviescommissie te werven van buiten de vereniging als er onvoldoende animo is 
vanuit leden binnen de vereniging die de expertise hebben om deel te kunnen nemen aan de 
benoemingsadviescommissie. Een buitenstaander toevoegen als lid van de 
benoemingsadviescommissie draagt ook bij aan de objectiviteit en onafhankelijkheid van de 
benoemingsadviescommissie. 
 
Het doel van de benoemingsadviescommissie is volgens dit artikel tweeledig: een voorstel doen 
aan het bestuur om kandidaten voor te dragen aan de ALV en een advies geven aan de ALV over 
de mate van geschiktheid van de kandidaten. Deze informatie kunnen leden gebruiken om een 
keuze te maken bij een eventuele stemming. 
 
Artikel 5. Profielschets 
1. Bij het ontstaan van een vacature stelt de benoemingsadviescommissie een profielschets van 

de beoogde bestuurder op. 
2. De profielschets bevat naast algemene vereisten ook specifieke eisen waaraan de beoogde 

bestuurder moet voldoen. De specifieke vereisten kunnen onder meer betrekking hebben op 
affiniteit met de portefeuille die moet worden belegd. 

3. Het bestuur stelt de profielschets vast. 
 
Toelichting: 
De benoemingsadviescommissie geeft aan wat voor type persoon in aanmerking komt voor de 
vrijgekomen vacature en ligt dit voor aan het bestuur. Het bestuur stelt dit vast wat inhoudt dat 
het bestuur de profielschets goed moet keuren. Deze deelt het bestuur via de website en e-mail 
met de leden (zie ook artikel 6 lid 2 van dit reglement). 
 
Artikel 6. Bekendmaking 
1. De leden van de vereniging worden minstens 2 (twee) weken voor de openbaarmaking van de 

beoogde vacature dan wel herbenoeming in kennis gesteld van: 
a) Indien van toepassing, de omstandigheid dat de aftredende bestuurder zich voor 

herbenoeming beschikbaar houdt; 
b) Indien van toepassing, omstandigheid dat de aftredende bestuurder zich NIET voor 

herbenoeming beschikbaar houdt; 
c) Indien van toepassing, omstandigheid dat de aftredende bestuurder zich voor 

herbenoeming beschikbaar houdt maar door een minstens tweederde deel van de 
uitgebrachte stemmen tijdens de ALV NIET door de ALV herbenoemd is; 
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d) De mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de vrijgekomen vacature; 
e) De termijn waarop de vacature openbaar gemaakt zal worden; 
f) De mogelijkheid aan de voordracht het bindende karakter te ontnemen door een met ten 

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV; 
g) De datum van de algemene ledenvergadering waarop het bestuur voornemens is tot 

(her)benoeming over te gaan. 
2. Openbaarmaking van de vacature en de profielschets vindt plaats via de website van ICCLR en 

de andere gebruikelijke officiële communicatiekanalen van ICCLR, onder vermelding van: 
a) De termijn voor een schriftelijke reactie; 
b) Het correspondentieadres van de benoemingsadviescommissie; 
c) De benodigde gegevens van de contactpersoon vanuit de benoemingsadviescommissie; 
d) De datum van de vergadering waarop het bestuur voornemens is tot benoeming over te 

gaan. 
 

Toelichting: 
Twee weken voordat de vacature wordt gedeeld met de leden, moet bij de leden bekend zijn of 
de aftredende bestuurder wel of niet door wilt gaan als bestuurder (lid 1 sub a en b). Echter, in de 
praktijk zal in de ALV voorafgaand aan de ALV waarin verkiezingen worden gehouden door de 
bestuurder aangegeven of hij wilt blijven of stoppen. Zo is er voldoende voorbereidingstijd voor 
het bestuur en de benoemingsadviescommissie om het sollicitatieproces uit te voeren. Indien de 
bestuurder wel door wilt gaan, dan zal het bestuur tijdens de eerstvolgende ALV zijn 
herbenoeming voordragen aan de ALV en deze voordracht heeft een bindend karakter (lid 1 sub 
c). Zoals in de toelichting bij artikel 3 ook uitgelegd is, betekent dat dat hij door de ALV 
herbenoemd wordt, tenzij de ALV bij twee derde van de stemmen het bindend karakter ontneemt 
van deze voordracht. Dat houdt in dat twee derde van de ALV tegen de herbenoeming stemt. Dan 
volgt daarna de sollicitatieprocedure waarbij ook andere kandidaten kunnen solliciteren, maar 
ook het bestuurslid dat niet herbenoemd is bij de ALV (nieuwe kans). 
 
Artikel 7. Selectie 
1. Zo spoedig mogelijk na de afloop van de termijn voor een schriftelijke reactie maakt de 

benoemingsadviescommissie een selectie uit de ingekomen reacties van ten hoogste vier 
personen per vacature. Ze hanteert hierbij in elk geval de profielschets. 

2. De benoemingsadviescommissie plant gesprekken met de geselecteerde kandidaten en 
nodigt hen daartoe uit. 

3. Tijdens de gesprekken wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld zijn kandidatuur nader 
toe te lichten en vragen te stellen met betrekking tot de te vervullen vacature. 

4. De benoemingsadviescommissie bevraagt de kandidaat op de profielschets. 
5. Indien de benoemingsadviescommissie daar aanleiding toe ziet volgt een tweede 

gespreksronde met ten hoogste twee kandidaten. 
6. Op basis van de verzamelde informatie formuleert de benoemingsadviescommissie per 

vacature een maximaal tweevoudige voorstel voor voordracht voor het bestuur. 
7. Het bestuur neemt de voordracht over, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen 

verzetten.  In dat geval bepaalt het bestuur vanaf welk onderdeel de procedure dient te 
worden herhaald. 

 
Toelichting: 



 

 
7 

Van alle sollicitaties die bij de benoemingsadviescommissie binnen komen, worden er maximaal 4 
kandidaten uitgekozen. Dat zijn de 4 kandidaten die op basis van hun cv en motivatiebrief het 
beste passen bij de profielschets. Er worden sollicitatiegesprekken ingepland en na deze 
gesprekken blijven er maximaal 2 kandidaten over. Deze worden voorgesteld voor voordracht aan 
het bestuur, zodat het bestuur deze kan voordragen aan de ALV. De voordracht aan de ALV komt 
namelijk vanuit het bestuur en niet vanuit de benoemingsadviescommissie. De 
benoemingsadviescommissie is namelijk in het leven geroepen door het bestuur met als opdracht 
om het bestuur te adviseren voor een voordracht aan de ALV (zie ook artikel 4 lid 2). De 
verantwoording aan de ALV ligt dan ook bij het bestuur en niet bij de 
benoemingsadviescommissie. De eventuele kandidaten die gesolliciteerd hebben, maar niet 
voorgesteld worden aan het bestuur om voor te dragen aan de ALV (vanwege hun 
ongeschiktheid) worden niet kenbaar gemaakt aan de ALV (wel hoeveel er in totaal hebben 
gesolliciteerd). 
Maar wanneer er in de praktijk slechts 1 of 2 kandidaten zijn die gesolliciteerd hebben, kan het zijn 
dat de benoemingsadviescommissie geen van hen voorstelt aan het bestuur voor voordracht aan 
de ALV, indien deze kandidaten niet geschikt zijn voor de bestuursfunctie. De ALV zal dan 
geïnformeerd worden over de hoeveelheid sollicitaties en de mate van (on)geschiktheid. 
 
Artikel 8. Benoeming door de algemene ledenvergadering 
1. Het bestuur roept een algemene ledenvergadering bijeen met vermelding in de agenda van 

de voordracht tot benoeming van de beoogde bestuurder. Ter vergadering vraagt de 
voorzitter aan de algemene ledenvergadering de voorgedragen kandidaat te benoemen. In de 
agenda geeft het bestuur aan wie het voordraagt (maximaal twee kandidaten) en dat de 
benoeming van de ALV bindend is, tenzij aan de voordracht het bindend karakter wordt 
ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van die vergadering. 

2. Indien de voordracht één kandidaat voor de te vervullen plaats bevat, het besluit over de 
voordracht tot gevolg heeft dat de kandidaat is benoemd, tenzij aan die voordracht het 
bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering. 

3. Indien de voordracht twee kandidaten voor de te vervullen plaats bevat, het besluit over de 
voordracht tot gevolg heeft dat de benoeming door de ALV geschiedt bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij aan die voordracht het bindend karakter 
worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van die vergadering.  

4. Indien de voordracht twee kandidaten voor de te vervullen plaats bevat en het bindend 
karakter niet ontnomen wordt, zal de stemming anoniem plaatsvinden op een stembiljet waar 
ieder stemgerechtigd lid slechts een keuze kan maken uit de twee voorgedragen kandidaten. 
Het bestuur wijst – met goedkeuring van de ALV – 3 personen aan uit de aanwezige leden die 
tezamen optreden als waarnemers van het stemproces en de stemmen tellen nadat het laatst 
gerechtigde lid gestemd heeft. 

5. Wanneer twee derden van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel stemmen het bindend 
karakter aan de voordracht te ontnemen, bepaalt het bestuur vanaf welk onderdeel de 
procedure herhaald zal worden. 

 
Toelichting: 
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In lid 1 wordt aangegeven dat er maximaal 2 kandidaten worden voorgedragen door het bestuur 
aan de ALV (zie ook artikel 7 lid 6). Wanneer er slechts één kandidaat is (lid 2) dan wordt deze bij 
de voordracht aan de ALV benoemd, omdat de voordracht bindend is. De uitzondering hierop is 
dat als twee derde van de ALV deze kandidaat niet wilt benoemen, ze dus het bindend karakter 
van de voordracht weg kunnen nemen (dit is bij de wet geregeld in art. 2:37 lid 4 BW). Maar bij 1 
kandidaat is dat een probleem, want dan blijft er geen kandidaat over. Het gevolg is (lid 5) dat het 
bestuur bepaalt vanaf welk onderdeel de procedure herhaald kan worden. Dat is afhankelijk van 
de feitelijke situatie en de reden waarom twee derde van de ALV niet wilt dat de kandidaat 
benoemd wordt. Het bestuur is dus vrij om te bepalen of de procedure opnieuw herhaald zal 
worden vanaf de werving, of mogelijk vanaf de sollicitatiegesprekken. 
 
In lid 3 en 4 wordt geregeld hoe het zit als er twee kandidaten zijn voorgedragen door het bestuur 
aan de ALV. Hier geldt dan dat er gestemd wordt, tenzij ook hier weer twee derde van de ALV 
zegt dat de voordracht van het bestuur niet bindend is. Als dat niet het geval is, vindt er stemming 
plaats waarbij de meerderheid bepaalt wie de nieuwe bestuurder wordt. Er zal een meerderheid 
zijn van de uitgebrachte stemmen, omdat op het stembiljet alleen de namen van de twee 
kandidaten staan. Blanco stemmen is dus geen optie. Niet stemmen is wel een optie, maar dat 
wordt niet meegenomen in de verkiezingsuitslag. Dus er zal een kandidaat zijn met meer dan 50%. 
Indien het zo is dat er exact evenveel stemmen zijn voor de ene kandidaat en voor de andere 
kandidaat, wordt er opnieuw een stemronde ingepland door het bestuur. Dat kan meteen tijdens 
diezelfde ALV gebeuren, maar dan kan ook op een andere in te plannen ALV gebeuren. Het 
bestuur kiest voorafgaand aan het stemmen 3 personen uit de ALV, die in een niet afgeschermde 
ruimte (zichtbaar voor de aanwezige leden) de waarnemingen doen en controleren of ieder 
stemgerechtigd lid slechts 1 stem uitbrengt met uitzondering van leden die gemachtigd zijn door 
andere stemgerechtigde leden. De secretaris voorziet de waarnemers een lijst van namen van 
leden die gemachtigd zijn en hoeveel ze mogen stemmen (maximaal 2 machtigingen per lid). De 
waarnemers delen – zichtbaar voor de ALV – de stembiljetten uit. De leden moet de privacy 
geboden worden om anoniem te kunnen stemmen. Nadat alle leden van de ALV gestemd hebben, 
zullen de drie waarnemers voor het oog van de ALV – maar wel in alle rust en met voldoende 
afstand van de leden – de stemmen tellen. 
 

Artikel 9. Beslissingsbevoegdheid bestuur 
In gevallen waarin dit reglement, de statuten of enig ander reglement van ICCLR niet voorziet, 
beslist het bestuur. 
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